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Abstrakt
Celoživotní vzdČlávání je koncept, který má lidem bČhem jejich života umožĖovat proces samostatného studia,
kdy záleží na lidské schopnosti vytváĜet a efektivnČ a rozumnČ používat znalosti ve stále se mČnícím svČtČ
nejen v jazyce mateĜském, ale i v jazyce cizím. Jednou z nabídek možnosti zdokonalovat se v nČmþinČ v rámci
celoživotního vzdČlávání jsou Moderované diskuze v nČmeckém jazyce realizované v Jazykovém centru UPa,
jejichž konceptem, formátem a konkrétními výstupy se tento pĜíspČvek zabývá.

1. Úvod
Celoživotní vzdČlávání je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje vČdomostí, intelektových
schopností a praktických dovedností realizovaných buć organizovanou formou (formálnČ), þi prostĜednictvím
individuální zájmové þinnosti (neformálnČ) nebo spontánnČ, bezdČþnČ. V pĜípadČ programĤ celoživotního
vzdČlávání na univerzitách se jedná o systémový pĜístup zamČĜující se na standardy vČdomostí a uþení se po
celý život koordinující snahy o zajištČní pĜíslušných možností pro všechny dospČlé, bez ohledu na jejich
sociální status, dosaženou kvalifikaci þi potĜebu se rekvalifikovat. TvĤrþí prostĜedí univerzity, zkušení
pedagogové a kvalitní technické zázemí vytváĜí pro realizaci programĤ celoživotního vzdČlávání ideální
zázemí, které zaruþuje kvalitu a atraktivnost vzdČlávání nejen v jazyce mateĜském, ale i v jazyce cizím. Proto
nČmecká sekce Jazykového centra Univerzity Pardubice vytvoĜila v záĜí 2011 nabídku modulu nazvaného
Moderované diskuze v nČmeckém jazyce, která by mČla uspokojit zájemce z Ĝad široké veĜejnosti s rĤznými
schopnostmi, zkušenostmi, poþáteþní úrovní, ambicemi a oþekáváním.

1.1 Moderované diskuze v nČmeckém jazyce
Formát a koncept moderované diskuze vychází z diskuze samotné, kdy pod pojmem diskuze se rozumí vČcný
rozhovor nad urþitým tématem s cílem neþinit žádné rozhodnutí, nýbrž vČc peþlivČ rozebrat z rĤzných stránek,
shromáždit argumenty za pĜedpokladu, že diskutující jsou vybaveni trpČlivostí, zdvoĜilostí a jistou dávkou
vČcnosti. Moderovaná diskuze mĤže být pro hlubší poznání jevĤ velmi užiteþná, protože pod vedením
moderátora pĜekonává pĜirozenou jednostrannost úþastníkĤ a zvyšuje pravdČpodobnost, že se na nic
dĤležitého nezapomnČlo. Je nutno rozlišovat mezi pojmy diskuze, debata, dialog, disputace þi polemika.
Debata je více rétorická a klade menší dĤraz na vČcnost a argumentaci, dialog chce vést ke shodČ a více
zdĤrazĖuje vzájemné uznání úþastníkĤ, disputace má blíže k polemice a mČla by smČĜovat k rozhodnutí
a polemika je vyloženČ konfliktní a snaží se vyvrátit názor druhé strany. PĜi moderované diskuzi uþitel/uþitelka
pĜebírá roli moderátora/moderátorky za úþelem neutrálního postoje k dané tématice a názorĤm diskutujících,
chová se zdrženlivČ, podporuje vyjádĜení úþastníkĤ diskuze, organizuje prĤbČh hovorĤ, mírní možné stĜety
názorĤ a shrnuje výsledky vzešlé z variability rozhovorĤ. Vzhledem k tomu, že každá diskuze je výmČnou
informací a mínČní mezi rovnoprávnými partnery, musí mít v univerzitním prostĜedí moderovaná diskuze
zvláštní formu, která se vyznaþuje:
1.

orientací na urþité téma

2.

cílem, na který se pĜíspČvky zamČĜují

3.

úþelovou argumentací diskutujících
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4.

Ĝízeným „vypoĜádáním se“ s tématem a argumenty

5.

snahou všech zúþastnČných vyjasnit fakta a pozice

6.

jednoznaþnou moderací.

Moderátor/moderátorka dodržuje 3 typické fáze prĤbČhu 90 minutové diskuze:
1. fáze: zahájení a otevĜení diskuze, objasnČní tématu a nastínČní cíleného výsledku pomocí
powerpointové prezentace
2. fáze: vČcná jazyková rozprava bez podstatného zásahu moderátora/moderátorky nad pracovními listy
Bundeszentrale für politische Bildung
3. fáze: shrnutí výsledkĤ moderátorem/moderátorkou.

1.2 Cíle a obsah Moderovaných diskuzí v nČmþinČ
Na prvním místČ cílĤ Moderovaných diskuzí v nČmþinČ stojí podpora schopnosti komunikovat, tolerance
a vyjasĖování žebĜíþku hodnot každého zúþastnČného na základČ jeho jazykových dovedností v nČmþinČ.
KromČ toho se zde procviþují Ĝeþnické kompetence, napĜ. schopnost pĜemýšlet z rĤzných perspektiv,
propojovat tyto s vlastními vČdomostními koncepty a rozvíjet nové komunikativní možnosti jednání. Tím
úþastníci diskuzí nabývají schopnosti a umu vedoucích ke kultivovanosti a respektu vĤþi rĤznorodosti názorĤ
a mínČní. Získané jazykové a þásteþnČ i odborné znalosti mohou být posléze srovnávány a podrobeny
kritickým analýzám.
Zárukou úspČšnosti jakékoli diskuze je volba, pro publikum atraktivního, tématu. V pĜípadČ Moderovaných
diskuzí v nČmeckém jazyce byla pĜevážnČ volena témata publikovaná na webových stránkách veĜejného
vzdČlávacího portálu Bundeszentrale für politische Bildung (http://www.bpb.de), která jsou dostupná skuteþnČ
každému online-þtenáĜi a uživateli (obr. 1).

Obr. 1, webová stránka Bundeszentrale für politische Bildung
zdroj: http://www.bpb.de
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Pro každý semestr bylo pĜipraveno a realizováno 5 témat vždy dle jejich aktuálnosti a atraktivity, a dle prĤbČžné
peþlivé sondáže, tudíž v prĤbČhu doby realizace cyklu bylo pĜedstaveno a prodiskutováno 40 témat jako
napĜíklad: Familie und Frauenrollen in Deutschland; Mama-Hotel; Immigranten in Deutschland; Vorurteile;
Globalisierung: Ängste und Kritik; Zuschauer – Demokratie?; Wahlmüde oder wahlbegeistert?; Zivilcourage;
Vergessen oder Erinnern; Europäische Union; Wirtschaft; Wachstum ohne Ende?; Lebensmittelskandale;
Mobbing; Lust auf Lernen?; Medien und Politik; Europäische Union; Zukunft Europas; Gerechter Klimaschutz;
Klimawandel; Tierschutz; Bevölkerungsentwicklung und Renten; Bildungsgerechtigkeit; Antisemitismus; Was
denken Nazis?; Rechtextremismus apod.. Jednotlivá témata jsou vždy s pĜedstihem zveĜejnČna na webových
stránkách Jazykového centra, pĜiþemž potenciální úþastníci se mohou online pĜihlásit na libovolné téma (obr. 2).

Obr. 2., webové stránky JC UPa
zdroj: http://www.upce.cz/jc/studujte/mod-disk.html

1.3 PrĤbČh diskuzí
Moderátorka pĜivítá všechny úþastníky, uvede je krátce do tématu na základČ promítané powerpointové
prezentace, rozdá handouty spolu s pracovními listy a postupnČ vyzve jednotlivé úþastníky k vyjádĜení se
k tématu. V této fázi nesmí v žádném pĜípadČ dojít k propuknutí diskuze tím, že by diskutující aktivnČ zaujali
protichĤdná stanoviska. VyjádĜení musí odrážet zásadní postoj k tématu a ten, kdo se právČ vyjadĜuje, nesmí
být pĜerušován. Úþastníci diskuze by si mČli dČlat poznámky, což þiní souþasnČ i moderátorka, a ta musí
zároveĖ dbát na to, aby se diskutující drželi tématu. Po ukonþení úvodní diskuzní partie podČkuje moderátorka
za vyjádĜení názorĤ, pĜiþemž vytyþí na základČ kýžených poznámek kontroverzní body a postoje, nad kterými
se rozvíĜí „rozmíšky“ a debaty o sporných bodech daného tématu. Diskutující jsou podporováni þi naopak
umírĖováni ve svých pozicích, argumentaci a názorech pomocí šikovného dotazování a pomocí zohledĖování
spoleþenských, politických a mediálních aspektĤ a náhledĤ. V závČreþné fázi jsou shrnuty a strukturovány dílþí
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výsledky diskuze, kdy moderátorka používá jako podpĤrný prostĜedek pracovní listy veĜejného portálu
Bundeszentrale für politische Bildung (obr. 3).

Obr. 3., pracovní list Bundeszentrale für politische Bildung, Bevölkerungsentwicklung und Renten
zdroj: http://www.bpb.de

Aby se zachovala autenticita nČmeckého jazyka, jsou prĤbČžnČ zváni rodilí mluvþí žijící v regionu
Pardubického kraje jako kupĜíkladu paní Inga Meissner - Ĝeditelka Goethe Zentra Pardubice, pan Ivan
Dramlitsch- komentátor hospodáĜské rubriky Prager Zeitung a paní Bianca Beníšková-Schulze - vedoucí
Katedry cizích jazykĤ Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, kteĜí zaruþují vitalitu jednotlivých témat
a autentiþnost jazyka samého.
Zájemci o diskuze se rekrutují z Ĝad univerzitních studentĤ (obor Deutsch für den Beruf FF þi DFJP),
zamČstnancĤ rektorátu a široké veĜejnosti regionu Pardubice, pĜiþemž se jejich jazyková kompetence pohybuje
mezi úrovnČmi A2+ a B2+ dle Spoleþného evropského referenþního rámce pro jazyky. Tím dochází k jedineþné
šanci realizovat kromČ moderace i metodiku vícegeneraþní didaktiky, kdy se mladší a starší úþastníci uþí
navzájem toleranci, pochopení a respektu, a tím získávají vČdomosti a znalosti, které v kontextu mČnícího se
demografického vývoje spoleþnosti nabývají nemalého významu.
V neposlední ĜadČ je tĜeba zmínit, že na konci každého diskuzního setkání obdrží úþastníci hodnotící formuláĜ,
kde mohou vyjádĜit svá pĜání þi doporuþení jak k výbČru témat, tak k prĤbČhu diskuze samotné. Tyto hodnotící
formuláĜe jsou moderátorkou peþlivČ archivovány a tvoĜí nedílnou souþást zpČtné vazby, která je pro vývoj
jakéhokoli fenoménu nezbytnČ nutná.
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2. Shrnutí

Jak již bylo Ĝeþeno v úvodu pĜíspČvku, celoživotní vzdČlávání má sloužit k upevnČní, rozšíĜení a obnovení
znalostí, schopností a dovedností lidem, kteĜí již ukonþili urþitou fázi edukace a pociĢují potĜebu dalšího
osobního þi profesního rozvoje. V univerzitním prostĜedí jsou cílovými skupinami celoživotního vzdČlávání
nejen akademiþtí a technickoadministrativní pracovníci, nýbrž také zástupci z Ĝad široké veĜejnosti, kteĜí mají
pĜirozenČ rozliþné profesní nároky a oþekávání. Tím, že se k Moderovaným diskuzím pĜipojili jako cílová
skupina i studenti UPa, vznikla vynikající možnost otevĜenČ diskutovat nad spoleþensko-vČdními tématy
nČmecko-jazyþných regionĤ na základČ þilé interakce jednotlivých diskutérĤ, která pĜi jednotlivých pohovorech
možná není. ýasto docházelo ke komplexním disputacím nad tématem, þímž variabilní kreativní diskuzní
techniky generovaly þetné nápady þi originální návrhy. V neposlední ĜadČ je nutné zmínit, že takovéto akce
hrají výraznou roli v propagaci nČmeckého jazyka, která v regionu Pardubice, jenž není pĜíhraniþním regionem
s nČmecky mluvícími sousedy, je pomČrnČ aktuální.
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